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Quatre experiències 
de Participació 

Ciutadana en les 
comarques de Castelló



Agenda 21 Local
de Benlloch



INICIS
 SITUACIÓ D'INICI: 
    - Alta divisió socio-política.
    - Problemes mediambientals.
Presentació del programa en Sant Mateu
 MOTORS DEL PROJECTE:
    - Preocupació política pel seguiment popular de 

les iniciatives municipals.
    - Col·lectius i associacions cada vegada més 

dinàmics.
    - Nous tècnics municipals directament 

relacionats en la dinamització i el 
desenvolupament.

t



INICIS
 MOMENTS INICIALS: 

  (2003) Reunions de tempteig entre tècnics, 
polítics i líders locals.

  (2004) Inici tutorització UJI. De l'Agenda 21 de 
la Cultura a l'Agenda 21 Local.

    Aprovació plenària de la Carta d'Aalborg.
    Reunions múltiples i gran activitat.
    Recerca d'adhesions polítiques, socials i    

personals (líders).
    Grans consensos de partida.esentació del 

programa en Sant Mateu
t



PROCÉS 
   (2004) Diagnosi inicial.
    (2004) Catàleg de la Participació.
    (2005) Elaboració del Reglament de Participació 
Ciutadana.
    (2006) Pressuposts Participatius.

12.000,00€
Participació de vora 50% del cens ampliat.

    (2007) Habilitació del Dipòsit de la Participació.
    (2008) Constitució del Fòrum de la Participació.
    (2008) Pressupostos Participatius.
        24.000,00€
        Participació del 45% del cens ampliat.
    



PROCÉS 
 (2009) Pressuposts Participatius.
        24.000,00€
        Participació de vora el 40% del cens ampliat.
 (2010) Pressuposts Participatius.
        60.000,00€
        Participació del 37% del cens ampliat.
 (2011) Pressuposts Participatius.
        60.000,00€
        Participació del 30% del cens ampliat.
 Durant tot el procés:
        Planificació Mostra.
        Altres iniciatives
            Medi ambientals: bosses de plàstic...
            Culturals: Sant Antoni...



AVALUACIÓ
 Aspectes Negatius:
 Erosió del procés i dels agents.
 Estancament.

 Aspectes Positius:
  Molta menor tensió política.
  Major nombre d'associacions.
  Més activitat cultural.
  Problemes mediambientals, culturals i socials 

resolts o en resolució



Agenda 21 de la 
Cultura
de Sant Mateu



INICIS
 COM NEIX: 
- Conversa tècnics UJI - municipi
- Signatura d’un protocol de col·laboració entre 

l’UJI i el municipi.
Presentació del programa en Sant Mateu
 ACTORS IMPLICATS:
Tècnics UJI – Sant Mateu, associacions, Patronat 

de Cultura, Ajuntament
t



PROCÉS 
Enquestes (tardor – hivern de 2008)
Ajuden a fer un mapa de la realitat associativa de 
la població: varietat i riquesa considerable. Cada 
veí pertany a 1,35 associacions. 

Diagnòstic (2009)
Constitució d’un grup promotor: 7 reunions, 34 
participants, 20 associacions representades (de les 
31 existents).
Publicació de les conclusions

Pla d’acció (2010)



AVALUACIÓ
 Problemes:

¿Com comunicar a la població un text carregat de 
conceptes tècnics?

Després de la fase de diagnòstic, dificultat per 
trobar persones amb compromís per seguir 
treballant amb el projecte. 

Es va solucionar, la gent es va ‘reenganxar al cap d’un temps, 
i es va poder fer el pla d’acció’.. 



AVALUACIÓ

Èxit:
El fet mateix de culminar la fase del pla d’acció.
El compromís de l’equip de govern per posar-lo en 

marxa.

Major èxit:
Els aprenentatges i les reflexions generades en el 

mateix procés



Agenda 21 de la 
Cultura
de la Serra d'En 
Galceran



INICIS
 MOMENTS INICIALS: 

✔   Convocatòria del SASC de l’ UJI, ens 
presenten l’Agenda 21 de la Cultura.
  Explicació a l’equip de govern del projecte 

amb vist i plau
  Inici d'entrevistes individualitzades a totes 

les associacions locals.
  Firma del conveni de col.laboració amb 

l’UJI.el



PROCÉS 
   Any 2008:
Preparatius presentació del projecte a la ciutadania 
(tríptics, guia pràctica, invitacions, convocatòria) SASC 
– Ajuntament.

Presentació del projecte (acudeixen al voltant de 120 
persones) Taula està formada per Alcalde, Regidor, 
Vicerectora de cultura de l’UJI,  AEDL i els 2 tutors.

Després de la presentació, comentaris gens 
esperançadors.  
- 1a convocatòria al fòrum: FALLIDA
- 2a  convocatòria  al  fòrum:  24  persones,   explicació  
del  procés,  no  surt  grup   promotor.
    



PROCÉS 
   Any 2009:

-   3a  convocatòria  al  fòrum  :  FALLIDA. 
Davant aquestos problemes es demana ajuda a l’UJI. 
(dificultat de transmetre els principis de l’agenda). 
Comença la gestació del SEMINARI Garbell.

 Primers contactes per a conformar el grup promotor. Es 
convoquen a 12 persones, finalment el grup queda 
conformat per 4 + tècnic. Tornem a començar.

- 1ª reunió: S’acorda  fer una consulta a la                         
   ciutadania.
- 2ª reunió: execució de la consulta 
    



PROCÉS 
   Any 2009:
Maig: recollida i anàlisi de la consulta a la ciutadania. Es veu 
que la gent demana recuperació de patrimoni, promoció del 
poble i mostres o fires de tot tipus.

Juny: es proposa a l’ajuntament fer una fira i es demana 
ajuda a les associacions i es presenten els resultats de la 
consulta (16 persones) 

Agost: La fira d’esport i turisme de muntanya dona resposta 
a les demandes culturals i de promoció del patrimoni de la 
Serra. Es compta l’ajuda de la ciutadania. Més de 100 
voluntaris

Octubre: avaluació de la fira amb la ciutadania.



PROCÉS 
   Any 2010:
Les reunions del grup promotor es van transformant en 
reunions de fira i preparament del diagnòstic 
participatiu.

A l’abril de 2010 es convoca a la ciutadania per tal de 
fer el DIAGNÒSTIC CULTURAL DE LA SERRA D’EN 
GALCERAN. Assistents: polítics, ciutadans i 
representants de les associacions (48 persones). 

Es tracten 3 temes: Participació ciutadana-cohesió 
social- patrimoni cultural. Conclusions: Es creu que la 
participació crea conflictes, el funcionament associatiu 
intern té un caràcter obligatori i desmotivador.



PROCÉS 
   Any 2011:

El grup promotor es reuneix per tal d’avaluar el 
procés i s’acorda donar un nou impuls mitjançant  
la difusió de l’Agenda en un blog.

Pròxims   passos:  
-Crear   el  blog  de  l’Agenda  21  de  la  Cultura  
-Convocar   al  fòrum:  presentar  el  blog  i  per   a  
visibilitzar  allò  que  ha  produït  LA   
PARTICIPACIÓ  CIUTADANA  a  la  Serra  d’en   
Galceran:  jornades,  fira,  publicacions,  
recuperació   de  patrimoni,  creació  de  noves  
associacions,   promoció  del  poble,  ...



AVALUACIÓ
 La sensació general és que el tècnic porta tot el 

pes de l’agenda. Marcant terminis, convocant,...
 No s’ha aconseguit aplicar la metodologia de 

l’agenda al 100% . No ha sorgit un pla de 
desenvolupament cultural.

 EN CANVI, la consulta i resposta de  la   
ciutadania  ha  permès  crear  una  fira   que  
comporta  la  participació  i  el  compromís   de  
més  de  cent  voluntaris  i  la  implicació   de  
quasi  totes  les  associacions  locals.

 La  participació  ciutadana  no  crea  conflictes,   
crea  somnis.



Agenda 21 de la 
Cultura
de Vilanova d’Alcolea



INICIS
 A principis de l’any 2008, des del SASC se’ns 

proposa, unir-nos al projecte AGENDA 21 DE LA 
CULTURA.

 ACTORS
 La Ciutadania: els representants de les 

associacions i col·lectius locals.
 L'Ajuntament: regidories implicades (cultura i 

festes), oposició i el coordinador (AODL)
 La Universitat: els tutors i el coordinador del 

SASC.



INICIS
 MOTIU: 
 Implementar una ferramenta que fomente la 

participació ciutadana com a eina de 
desenvolupament local.

 S'elegeix la CULTURA com a temàtica neutra, 
per a una vegada implementada la ferramenta i 
la metodologia, es puga extrapolar a altres 
disciplines.

 PLANTEJAMENT INICIAL:
   Detectar actors clau, realitzar el Diagnòstic 

Participatiu, elaborar un Pla d'Acció i Avaluar.



PROCÉS PARTICIPATIU
Organigrama:
FORUM CIUTADÀ: format per els representants 
d’associacions i ciutadans. Reunions mensuals, temàtica 
variada (projecte i programació cultural)
GRUPS DE TREBALL: formats per a tractar temes concrets. 
Grup més reduït, reunions puntuals
ASSEMBLEA CIUTADANA: aprova o desestima  les 
propostes del Forum. Conformat per tots els veïns.
PLE AJUNTAMENT: ratifica els acords de l’Assemblea 
Ciutadana, consulta al Forum Ciutadà, proposa 
temàtiques,…
CIUTADANIA: actors finals, consumeixen, avaluen, 
decideixen.



PROCÉS PARTICIPATIU
Directrius de Treball:
 Tota la informació retorna a la ciutadania. (Les 

actes es reenvien als membres, els resultats de 
les consultes i enquestes,…)

 Foment de la Participació; s’invita a tots els 
sectors socials dels municipis, s’intenta captar 
nous membres al Fòrum, s’impliquen en 
l’organització  i gestió dels nous projectes 
culturals (Certamen Literari, Fira del Cavall,…)

 Utilització de les noves tecnologies per a expandir 
el projecte; pàgina web municipal, blog propi, 
facebook,…



AVALUACIÓ
Punts Forts:
 EXTERN:

 Paper de la Universitat; procés d’implementació 
(tutorització*), recolzament al tècnic, valor afegit al 
projecte, credibilitat ciutadana,…

 Treball en xarxa amb altres experiències, grups de 
treball,…

 INTERN:
 Foment de la participació ciutadana i implicació en la 

gestió i disseny de les polítiques culturals locals.
 Inclussió d’una nova metodologia de treball.
 Consolidació del concepte i creació d’un espai de 

discussió i propostes.
 Punt de partida per a noves temàtiques de treball. 



AVALUACIÓ
Punts Dèbils:

Dificultat de comprensió dels conceptes per 
part de la Ciutadania.

Procediment Pre-Establert, més o menys rígid, 
dissenyat i dirigit.

Tutorització més pròxima a la ciutadania, per 
a mostrar el posicionament pròxim de la UJI 
front a la ciutadania. 

Desmotivació de la Ciutadania, front a 
l’essència de l’Agenda 21 de la Cultura 
(principis, objectius,…)

Paper del Coordinador (dedicació, 
programació, delegació…)



La Participació 
Ciutadana: els quatre 
interrogants.

•Perquè participar?
•Per a que participar?
•Qui participa?
•Com participar?
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